REFERAT AF GENERALFORSAMLING
Dato:

11. september 2018 kl. 19.00

Sted:

Lokalet i skøjtehallen

Punkter:
1. VALG AF DIRIGENT
2. BESTYRELSENS BERETNING
3. GODKENDELSE AF REGNSKABET FOR DET FORLØBNE ÅR
4. GODKENDELSE AF BUDGET OG KONTINGENT FOR INDEVÆRENDE ÅR
5. FASTSÆTTELSE AF KONTINGENT FOR DET KOMMENDE FORENINGSÅR
6. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG
7. VALG AF BESTYRELSE
8. VALG AF REVISOR
9. EVENTUELT

Referat
Formanden bød velkommen.
Punkt 1
Jens Chr. Britze blev valgt til dirigent.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt i henhold til
vedtægterne.
Punkt 2
Formanden aflagde vedlagte beretning.
Beretningen gav anledning til en drøftelse af oprydning i hallen. Der blev opfordret
til at der arbejdes med en oprydningskultur der startes med de mindre svømmere i
svømmeskolen. Trænere har fået en instruks i hvordan hallen skal efterlades
opryddet.
Beretningen blev godkendt.
Punkt 3
Dirigenten konstaterede at regnskabet ikke er offentliggjort i henhold til reglerne i
vedtægten. Generalforsamlingen acceptede enstemmigt at behandle det alligevel.
Kasseren gennemgik regnskabet, hvor der er et mindre underskud på knap 40.000
kr. hvilket er en forbedring i forhold til sidste år med et underskud på 400.000 kr.
Der var anerkendelse til bestyrelsen for det aflagte regnskab.
Regnskabet blev godkendt.
Punkt 4
Kasseren gennemgik budgettet for den kommende sæson. Der er budgetteret med et
mindre overskud.
Punktet gav anledning til en drøftelse af muligheder for sponsore til Hørsholm
Svømmeforening. Der var mange gode ideer og deltagere i Generalforsamlingen der
gerne vil bidrage med at skaffe sponsorer. Det blev hilst velkommen.
Derudover blev der spurgt til om der var budget nok til at uddanne officials hos
forældrene i konkurrenceafdelingen. Det gav anledning til en drøftelse af hvordan vi
bedre får aktiveret frivillige i svømmeforeningen. Det er et fælles ansvar at få
aktivteret frivillige. Det er en udfordring at få forældre til at stille op som officials til
stævner, hvilket er nødvendigt, hvis foreningens svømmere skal deltage i stævner.

Punkt 5
Kontigentet for næste sæson blev vedtaget fasthold på 200 kr. pr medlem.
Punkt 6
Der var ikke modtaget forslag til behandling.
Punkt 7
Alle bestyrelsesmedlemmer på valg.
Mikael Borg ønsker ikke at genopstille. De øvrige 6 fra bestyrelsen ønskede alle at
genopstille.
Derudover opstillede 4 nye kandidater.
De opstillede kandidater:
Søren Kobbernagel
Annette Hviid Larsen
Jan Samson
Jan Hove
Terkel Olsen
Christina Egholm
Jens Chr. Britze
Katja Rützou
Jette Bækgaard Andersen
Michael Kaavé
Alle kandidater gav en kort præsentation af sig selv, hvorefter skriftlig afstemning
blev gennemført.
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Søren Kobbernagel 35 stemmer
Christina Egholm 34
Annette Hviid Larsen 34
Jan Hove 33

Jens Chr. Britze 25
Terkel Olsen 23
Michael Kaavé 15

Punkt 8
Michael Vennick Haugbølle blev valgt til revisor.
Punkt 9
Formanden takkede Mikael Borg og Jan Samson for deres indsats og tid i
bestyrelsen.
Derudover var der endnu en drøftelse af hvordan flere frivillige aktiveres i foreningen,
særligt forældre som officials til stævner, men også andre opgaver der skal løses når
man er en del af en forening.

Referent: Christina Egholm

